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ملخص البحث 

تعد )إل( بالكرسة اخلفيفة أو املشبعة )إيل( من الفونيامت التي قاومت االندثار 
فجاء  القديمة  العربيات  أو  الساميات  يف  اإلله  بمعنى  وهي  الربوبية  عىل  لداللتها 
من  عليها  طرأ  وما  القديمة  اللغات  يف  التعريفية  )إل(  استعامل  لبيان  البحث  هذا 
إبدال وتغيري؛ ثم يتعرض إىل أقسام )إل(من الناحية الوظيفية وهي أربعة: التعريف، 
والوصل، والزيادة، واالستفهام، ثم يتناول مواضع حذف )إل(، ونداء ما فيه )إل(؛ 

وختم البحث بديباجة أظهرت ما توصل إليه البحث من نتائج.
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ABSTRACT

Al, the light or depleted, is considered as a phoneme fighting the acts 
of desuetude for being dominant as a god in Semitism or in the old Arabic. 
The current research paper is to survey the definite Al in the old languages 
and whatever replacement and change it purports, illustrates the parts of 
Al functionally as they are four: defining, affixing, adding and interrogating 
and then tackles the act of omitting Al and the exclamatory sense of it. 
Ultimately, there is a conclusion manifesting the results.
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... املقدمة ...

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وصىّل اهلل عىل أفصح األنام حممد، وآله وسلم...

أّما بعد...

فإّن )إل( بالكرسة اخلفيفة، أو امُلشبعة إيل ِمَن »الفونيامت« التي قاومت االندثار 
لداللتها عىل الّرُبوبّية.. بمعنى اإلله يف الساِمّيات التي شاء طه باقر رمحه اهلل تسميتها 
ألهّنا  ِجنسّية؛  عربيات  الباحثني  بعض  بَِحْسب  وهَي  القديمة()1(..  )العربيات  بـ 
ق بني الذكر واألنثى، فرتى تاء التأنيث يف هنايات ألفاظها كام ترى نون النسوة،  ُتفرِّ
 ،prefix أو بادئًة Suffix وهذا التفريق َموُروث عن اللغة األم)2(. وجاء )إل( ُكسعًا
الزبيدّي:  امُلقّدسة، كاملالئكة، واألنبياء.. قال  Infix يف كثري من األلفاظ  أو واسطًة 
)أْيَلُة(،  )إْلياُء(،  )إِيِلياُء(،  )آيٌل(،  )إِيُل(،  بالصيغ:  وأورده  اهلل«)3(..  اسم  »و)إِيل( 
عىل أهّنا مجيعًا من دوال الربوبّية، بالِعربانّية أو الُسوريانّية، و)ِجربيَل( و)ِميكائِيَل( 
يُث: »هو  اللَّ إيَل.. قال  إِيَل، وَرُجَل  َعبَد  إليه، فكأّن معناه  أِضيف )جرب( و)ِميكا( 
(.. وقال  بالِعربانِيَّة.. اسٌم ِمن أسامِء اهلّلِ َتعاىل..« وجائٌز أن يكوَن ُأْعِرَب فِقيل: )إِلٌّ
عبد  أو  محن  الرَّ عبد  ومعناه   ، رُسياينٌّ   )ِجرِبيَل(  »اسم  الَرْوض:  يف  َهييِلُّ  السُّ
)إيُل(،  وهو  َتعاىَل،  اهلّل  اسُم  هو  منه،  االسِم  آِخَر  أّن  عىل  الّناِس  وأكثُر  الَعزيز...« 
وكاَن َشيُخنا رمحه اهلّل تعاىل َيذهُب كام ذهب طائفٌة ِمن أهِل الِعْلم إىل أّن هذه األسامَء 
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ُل االسِم  إضاَفُتها َمْقُلوَبٌة كإضافة كالِم الَعَجِم، فيكون )إيُل( عبارًة عن الَعبِد، وأوَّ
ِعبارًة عن اسم من أسامِء اهلّل تعاىل.)4( 

ونقَل الدكتور خالد إسامعيل عيل، يف أثناء كالمه عىل اشتقاق )ميكائيل(، »أّن 
)امُلعّرب()6(  واجلواليقّي يف  الكاتب()5(  )أدب  ُقَتيَبة يف  ابن  نقاًل عن  أشار  جيفري 
ب«. وأضاف: »إهّنا دخلت إىل العربّية، يف الغالِب، ِمَن  إىل أّن هذه الكلمة من امُلعرَّ
الرُسيانّية )م ي ك ا ي ل(، وكذلك وردت يف اآلرامّية بصيغة )م ي ك إ ل(، وهو 
اسم ُمرّكب ورد يف العهد القديم )م ي + ك ا + إل( أي: )َمْن ِمثُل اهلل(، وهو استفهام 

إنكاري، أي: )ليس كمثله يشء(، واشتهر أيضًا بـ )ميشيل( و )ميخائيل()7(. 

الخ..«؛  العربّية...  إىل  دخل  »إّنه  إسامعيل:  خالد  الدكتور  قول  وأّما  ُقلُت:   
أّنه قصد استقراره يف هذي التي نتكلم هبا اآلن، فإّن السامّي عريّب،  فأغلب الظن 
ولِذا: إّن اختالف امُلتقّدمني يف رُسيانّية أو عربانّية لفٍظ من األلفاظ، قد قصدوا به 
االختالَف عىل أعجميته ِمن أّي نوع هو)8(؟ وليس االختالف عىل عربّيته باملفهوم 
واحَلبشّية،  واملندائّية،  والِعربانّية،  يانّية،  الرسُّ ألّن  اهلل  رمحه  باقر  طه  أراده  الذي 

والشحرّية، والسبئّية، واألوجاريتّية، واألكادّية.. قد استقرت عنده مجيعًا عربّية. 

حتت  تنضويان  واألعجمّية  السامّية  جعلنا  ذلك؛  من  أكثر  أردنا  إْن  وأقول: 
س عاملّي، وامُلؤثَّل إقليمّي، والعاملّية عىل سبيل العموم  مبحث )الرتسيس(، فإّن امُلرسَّ
أمن  بعد  الِقَدم  ملعنى  )العاملّية(  استعامل  ِمن  مانًِعا  نرى  ال  ذلك  ومع  الِقَدم،  تعني 
اللبس)9(، فقد استقر عندنا أّن العريبَّ عريبٌّ ِمن بقائه يف االستعامل العريّب، والفاريّس 
فاريّس من بقائه يف االستعامل الفاريّس، وأّما من حيث الرتسيس؛ فينتميان إىل ينبوع 

واِحد، هو اللغة اإلنسانّية األوىل.. 
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وجتدر اإلشارة إىل اختالفهم يف تأصيل )اللهم( بـ )يا اهلل( ُحِذَفت منه يا النداء 
وعوض عنها بامليم يف آخر الكلمة، ولذلك ال جيوز »يا اللهم« ألّنه يقتيض اجلمع 
بني الِعَوض واملعّوض منه، وقيل غري ذلك)10(. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أّننا مل نجد 
أّي استعامل لـ )اللهم( يف الِشعر اجلاهيّل، إاّل يف امُلكاتبات وامُلراسالت، ِمن نحو: 

)باسمك اللهم(، فالظاهر أّنه ورد يف العرص اإلسالمّي)11(.. 

)أل(،  التعريف  أداة  أصل  يف  النحويني  اختالف  يف  سيأيت  ما  ذلك  ونظري 
ما  حول  بينهم  الفوىض  وجود  إىل  ُيشري  وهذا  االختالف..!  هذا  من  واجلدوى 
يراها عىل حرف واحد.)12(  يراها عىل حرفني، وِمنُهم من  فِمنهم من  ترتّكب منه، 
فإّن مهزة )أل( يف )الرجل( جاءت َفَسلَفُتها ِمن أنحاء: ِمنها: أّن )أل( بُرّمتِها حرف، 
وأّن اهلمزة أصلّية للقطع، كهمزة »أن« و »أو« و »أم«.. وعليه اخلليل، وابن كيسان، 
وصّححه ابن مالك)13(، فيلزم هذا أن نقول: »َمن ألرُجل« هبمزة مقطوعة، ولكنها 
لِكثرة  ختفيًفا  ُحِذَفت  »إهّنا  قالوا:  بأن  ذلك  وّجهوا  وقد  كتاَبًة،  ال  ُنطقًا،  ُحِذَفت 
االستعامل«، قال الريض: »وإّنام ُحِذَفت عنده ]أي: اخلليل[ مهزة القطع يف الدرج 
لِكثرة االستعامل«)14(.. وقد أشار سيبويه إىل أّن اخلليل كان يرى )أل( حرًفا واحًدا 
كـ )قد(، ال جيوز الفصل بني أجزائه، فكام ال تقول: القاف والدال، ال تقول: األلف 
والالم)15(.. وكان ُيعرّب عنهام بـ )أل(.. جاء يف العني: »وُهنيدة: مئة من اإلبل معرفة، 
ال تنرصف، وال يدخلها أل«)16(، وكذلك قال يف موضع آخر: »هاوَية: من أسامء 

جهنم، معرفة بغري أل«)17(.. 

ُقلُت: من أجل ذلك؛ إٍن َوَجْدَت نقاًل عن اخلليل بغري ما نّص عليه؛ فأغلب 
الظن أّنه بلسان َمن نقل عنه، أو أّن الناقل أراد بالالم االختصار، ليس غري.)18(



198

واهلمزة  الالم،  هو  التعريف  حرف  أّن  ِمن  سيبويه-،  قول  -عىل  واجلمهور 
الوصل،  عند  وحذفها  اهلمزة  أصالة  بني  اجلمع  ُمشكلة  عليه  تتوّجه  وال  للوصل، 
أو ُمشكلة اجلمع بني أصالة اهلمزة وزيادهتا كام ال خيفى. لذا؛ ينبغي التعبري عن أداة 
َتصحُبها  التي  التعريف  الم  الالمات  »وِمن  منظور:  ابن  قال  كام  بالالم،  التعريف 
األلف«)19(، ويف الكتاب أورَد سيبويه »الم املعرفة« يف أربعة مواضع، فإن وجدته 
وما  أصل،  فالالم  يصحبها،  وما  الالم  املقصود  فإّن  والالم(  )األلف  بـ  عنها  عرّب 

يصحبها زائد.)20( 

األلف  أصالة  اخلليل هو  إليه  ما ذهب  أّن  األقوال؛ ال ِخالَف يف  جُممل  وِمن 
والالم، وما ذهب إليه سيبويه هو أصالة الالم وحدها. 

وهناك أقوال ِذكُرها ال ُيغني كثريًا يف باب التأثيل، فأمهلناها، وَنِجُد، من باب 
»امُلقارنة«، أّن )أل( التعريف يف العربّية ُتضاهيها اهلاء يف الِعربانّية، وصورهُتا األصلّية 
فيها: )כל، )hal، فإذا عّرفت َسامء שמים shamayim((، ُقلَت: ha›shamayim، وإذا 
عّرفت أرض ארץ )eretz(؛ ُقلَت: ha›aretz.. وتقول يف تعريف »طري، دجاج« עוף 

 )21(..oph: ha›oph

يف  التعريفّية  )أل(  عينها  هي  العربانّية  يف  التعريفّية   )hal )כל  أّن  َيتبنّي  ذا  ِمن 
العربّية، ُأبِدَلت مهزهُتا هاًء)22(.. وأمثلُة هذا اإلبدال كثريٌة يف اللهجات العربّية، فقد 
نقل السيوطي يف امُلزهر عن كتاب اإلبدال ليعقوب ابن السكيت أّن »أيا« و »هيا« 
بمعنى، ومثلها: »إياك« و »هياك«، و »أرقت املاء« و »هرقُته«..)23( وِمن لطيف ما 

نقله الزخمرشي ما أنشده بعُضُهم:

عرضنا فقلنـــا هّسالم عليكم     فأنكرها ضيُق املََجمِّ غيور)24(
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فدّل ما تقّدم عىل أّن املقطع الصويت )أل( كام قال اخلليل رمحه اهلل كـ »قد« لفٌظ 
أمر  وهذا  الكالم،  درج  يف  تسقط  قد  اهلمزة  ولكن  التجزئة،  يقبل  ال  برأســــــــــِه 
 Linguistics اللغة  حيث  ِمن  وأّما   ،Etymoloy التأثيل  حيث  من  هذا  طبيعّي.)25( 
ا إىل الفصل بينها؛ ألهّنا آخذٌة بُِحَجز بعضها؛ فال  بمستوياهتا التي ال أميل َشخصيًّ

ِمني، وهي:  يعنينا منها يشٌء إاّل الكالم عىل )أل( بأقسامها الواِرَدة عن امُلتقدِّ

1. )أل( التعريف)26(

حرٌف إذا دخَل عىل النكرة عّرفها)27(، وقد مّر بنا اختالفهم عىل الّدال فيه، أهو 
اهلمزة؟ أم الالم؟ أم اهلمزة والالم؟.. فذكرنا أّن أرجح األقوال ما ذكره اخلليل رمحه 

اهلل)28(.

سنٌد  له  ليس  مون،  امُلتقدِّ وضعه  فيشٌء  عليه؛  الداّل  يف  اختالفهم  وأّما  ُقلُت: 
أو  الفيزياء،  يف  جتده  مِمّا  ليس  هو  امُلتخّيلة..  املثالّية  صناعاهتم  من  أّنه  إال  َمِكني.. 

الكيمياء، أو احلساب.. 

واحلاصل من كّل أقوهِلم أّن )أل( عندهم إذا أفادت التعريف دّلت عىل أمرين:

اخلصوص، كام يف )ال( العهدّية.. . 1

العموم، كام يف )ال( اجلنسّية االستغراقّية... 2

)اخلصوص  عىل  الكالم  إىل  قصد  بغري  يقود  ترى  كام  )أل(  عىل  الكالم  فإّن 
»امُلعّرف  مالك:  ابن  قال   .. ُمتَلئِبٌّ وغوُره  صعب  هنجه  مبحث  وهذا  والعموم(، 
خصوصًا:  فيه  أحدثت  ما  فمثال  ُخُصوصًا.  أو  عُمومًا  فيه  أحدثت  ما  )أل(  بـ 
رؤية  ِذكره  وامُلقاَرن  ُسوَل﴾)29(  الرَّ ِفْرَعْوُن  ﴿َفَعَص  تعاىل:  كقوله  بذكر،  املعهود 
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ا  مُهَ ﴿إِْذ  بالعلم كقوله تعاىل:  القرطاس، واملعهود  مِلَن َسّد مسّدمها:  ُمساّمه كقولك 
َجَرِة﴾)31(...«.)32( فـ )أل( العهدّية، إّما أن يكون  َت الشَّ يِف اْلَغاِر * إِْذ ُيَبايُِعوَنَك َتْ
َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة  ْرِض  اَمَواِت َواأْلَ ُ ُنوُر السَّ ﴿اهللَّ ِذْكِرّيًا، نحو:  مصحوهُبا: معهودا 
َأْرَسْلَنا  ﴿َكاَم  ﴾)33( و  يٌّ ُدرِّ َكْوَكٌب  ا  َ َكَأنَّ َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  يِف  امْلِْصَباُح  ِمْصَباٌح  ِفيَها 
بِعُت  ُثّم  َفَرسًا،  »اشرتيُت  ونحو:  ُسوَل﴾)34(  الرَّ ِفْرَعْوُن  فعص  رسواًل  ِفْرَعْوَن  إىَِل 
الفرس«، وعالمة )ال( هذه أن يسّد الضمري مسّدها، مع مصحوهبا، ومن ذلك قوله 

َكُر َكاأُلنَثى﴾)35(. تعاىل: ﴿َوَلْيَس الذَّ

ِمَن  عليه  صدق  مِمّا  حصة  إىل  بأل  باملعّرف  أي  به  ُيشار  »وقد  األشموين:  قال 
َكُر  األفراد ُمعّينة يف اخلارج لتقّدم ِذْكِرها يف اللفظ رصحًيا أو ِكنايًة، نحو: ﴿َوَلْيَس الذَّ
َكاأُلنَثى﴾ فالَذَكر تقّدم ِذكُره يف اللفظ َمكنّيًا عنه بـ )ما(، يف قوهلا: ﴿َنَذْرُت َلَك َما 
رًا﴾)36(، فإّن ذلك كان خاصًا بالذكور، واألنثى تقّدم رصحيًا يف قوهلا: رَّ  يِف َبْطنِي ُمَ

﴿َربِّ إيِنِّ َوَضْعُتَها ُأنَثى﴾)37(...«.)38(

َجَرِة﴾)40(.  َت الشَّ ا يِف اْلَغاِر﴾)39( و ﴿إِْذ ُيَبايُِعوَنَك َتْ ا نحو ﴿إِْذ مُهَ  أو معهودًا ذهنيًّ
أو معهودًا حضورّيًا: قال ابن عصفور: »وال تقع هذه إال بعد أسامء اإلشارة، نحو: 
»جاءين هذا الرجل«، أو )أّي( يف النداء، نحو: »يا أهّيا الرجل«، أو )إذا( الفجائّية، 

نحو: »خرجُت فإذا األسد«، أو يف اسم الزمان احلارض، نحو )اآلن(...«)41(.

تشتم  ال  بحرضتك:  رجل  لشاتم  تقول  ألّنك  نظر؛  »وفيه  هشام:  ابن  قال 
الرجل، فهذه للحضور يف غري ما ُذِكر، وألّن التي بعد )إذا( ليست لتعريف يشء 
حارض حالة التكّلم، فال تشبه ما الكالم فيه، وألّن الصحيح يف الداخلة )اآلن( أهّنا 
اجليد  واملثال  الزائدة،  بخالف  الزمة  ورَدت  للتعريف  التي  أّن  ُيعَرف  وال  الزمة، 

للمسألة قوله تعاىل: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم﴾)42(...«.)43(
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اسم  عىل  الداِخلة  وهي  والعموم،  االستغراق  عىل  فتدّل  اجلنسّية؛  )ال(  وأّما 
اجلنس، سواء ُأريَد منه احلقيقة واملاهّية، أم ُأِريَد منه أفراد اجلنس أو خصائصه، وهي 

عىل أنواع:

تدخل عىل االسم النكرة الستغراق األفراد، أي: شمول اجلنس كّله، وال تفيد . 1
»النور« ويف »الظالم« ليست  الظالم، و »أل« يف  النور خرٌي من  العهد، نحو: 
لنور أو ظالم ُمعنّي، بل املقصود جنس النور وجنس الظالم أّيًا كان نوعه، كام 
َيصّح أن حيّل حمّلها لفظة )ُكل( فتقول: كّل النور خري من كّل الظالم، ونحو: 
الرسقة حرام، وهي ال تفيد االسم التعريف املحض، ولذا؛ ُتعَرب اجُلملة بعده 

يف حمل صفة، وليست حااًل، نحو قول الشاعر: 

ني     َفَمَضيُت ُثّمَت ُقلُت ال يعنيني)44( ولـــــــــــقد أمرُّ عىل اللئيِم َيُسبُّ

تدخل عىل االسم النكرة، وُيراد هبا حقيقة االسم وماهّيته، دون نظر إىل أفراده، . 2
ُكّل  إّن اهلل خلق  ﴾)45( أي:  ٍء َحيٍّ امْلَاء ُكلَّ َشْ ِمَن  ﴿َوَجَعْلَنا  نحو قوله تعاىل: 
يشء حي من ماهّية املاء وحقيقته. وقد ُيراد هبا حقيقة يشء ُمعنّي يف الذهن، كام 
ْئُب﴾)46(، فاملقصود واحد من  َيْأُكَلُه الذِّ ﴿َوَأَخاُف َأن  جاء يف القرآن الكريم: 

الذئاب امُلتمثِّلة يف حقيقة ذلك احليوان امُلفرِتس. 

إّن . 3 أي:  وصفاته،  االسم  ذلك  ِجنس  خصائص  هبا  وُيراُد  االسم  عىل  تدُخُل 
حمّلها  حيّل  ال  ولذا؛  وصفاته،  خصائصه  بل  اجلنس،  أفراد  ليس  املقصود 
امُلبالغة يف شمول هذه اخلصائص  تفيد  الرجل، فهي  »ُكل« نحو قولك: أنت 
ُمبالغًة،  والصفات، وكأّنك تقول له: أنت امُلشتِمل عىل خصائص ُكّل رجل، 
عليه  الداخلة  االسم  بعد  وقع  فإن  فيك،  متثلت  كّلها  الرجولة  صفات  وكأّن 
متييز، نحو: أنت الرجُل شجاعًة، فالشمول ينصبُّ عىل خصائص نوع التمييز 
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فقط، فكأّنك تقول له: لقد ُحزَت الشجاعة التامة، وال ُشجاَع غريك، فامُلراد 
إذن خصائص التمييز امُلتَمثِّلة يف أفراد مدخول )ال(، ال أفراد مدخوهلا.

خالد . 4 نحو:  جماًزا)47(،  أو  حقيقًة  اجلنس  إلفادة  وبئس،  نعم  فاعل  عىل  تدخل 
نِعَم القائُِد.

2. )أل( املوصولّية

وهي الداخلة عىل اسم الفاعل، أو اسم املفعول أو الصفة امُلشّبهة)48( للعاقل، 
ولغريه، بمعنى )الذي( وفروعه. وِصلتها الصفة الرصحية امُلّتِصَلة هبا، كقول الشاعر: 

الســـــــــامُع الذّم رشيٌك له     وامُلطعُم املأُكوَل كاآلكل)49(

اسم  هي  والتي  )ال(،  إاّل  له  مرجع  وال  هو،  تقديره  ضمري  الساِمع  ففي 
موصول، بمعنى )الذي(، واالسم امُلشتق وضمريه بمنزلة مُجلة الِصَلة، واإلعراب 
ال يظهر عىل )ال(، بل عىل ما اتصل هبا، ولذا؛ جيوز العطف عليها بالفعل، نحو قوله 
َ﴾)50( و)ال( املَوُصولّية إذا دخلت  َوَأْقَرُضوا اهللَّ َقاِت  دِّ َوامْلُصَّ ِقنَي  دِّ امْلُصَّ ﴿إنَّ  تعاىل: 
عىل اسم، فإنه يعمل عمل فعله ُمطلقًا، ماضًيا كان أم ُمضاِرًعا، نحو: الفاعُل اخلرَي 

حَمُموٌد، ونحو: الفاعُل خريًا اآلن أو غًدا أو أمِس حَمُموٌد.

أجاز بعُضهم دخول )ال( املَوُصولّية عىل الفعل املضارع، نحو: 

مـــــــــــا أنت باحلكم الرُتىض حكومُته     وال األصيِل وال ذي الرأي واجَلَدِل)51(

أي: ما أنت باحَلَكم الذي ُترىض ُحُكومُته، وعىل اجُلملة االسمّية، نحو:

)52( ُســوُل اهللِ ِمنُهْم     هلم داَنْت ِرقاُب بني معدِّ ِمَن الَقوِم الرَّ
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وعىل الظرف، نحو: 

َمن ال يزال شـــاِكرًا عىل امْلََعْه     َفْهَو َحٍر بِعيشٍة ذاِت َسعْه)53( 

أي: عىل الذي معه.

وقيل: هذا خاٌص بالشعر للرضورة، ال ُيقاس عليه، واستعامل مثل ذلك للنثر 
خطأ. واإلعراب يقع عىل )ال( حسب موقعها يف اجلملة، وما بعدها من مُجلة فعلّية 
أو اسمّية، أو ظرف ُيعرب ِصلة )ال( ال حمّل له من اإلعراب. و)ال( هذه ليست 
حرفا مصدريًّا؛ ألهنا ال ُتؤّول مع صلتها، وهي ليست حرف تعريف؛ ألّن الوصف 
عليها،  معموهُلا  يتقدم  ال  والِصلة  ِصَلة،  فهو  عليه،  َمعُمولِه  تقديم  جيوز  ال  بعدها 
فال تقول: الكتاب أنا القارئ. أّما إن ُوِجَد يف الكالم ما يدّل عىل أهّنا للعهد؛ فهي 

حرف، نحو: ُكّل ناِجٍح حمُبوب، وسُيعطى الناِجُح جائِزًة.

ائَِدة 3. )ال( الزَّ

 قيل: إهّنا َسامِعّية، وِقيَل: ال، وهي الداخلة عىل االسم، فال تزيد يف تعريفه إن 
كان معرفًة، وال تغرّي من تنكريه إن كان نِكرًة، وهي عىل أربعة أقسام:

زائدة للداللة عىل أّنه ُنِوَي فيه معنى الَنِكرة، وذلك يف الَعَلم، إذا ُثّنى أو مُجِع، . 1
يُدون.  نحو: امُلحّمدان والزَّ

األعالم، . 2 بعض  عىل  كالداخلة  بدوهنا،  ُيسَمع  ومل  لُزومًا،  )ال(  فيه  ُتزاُد  ِقسٌم 
أو  )اآلن(  ِمثل:  الظروف،  بعض  عىل  الداِخلة  أو  واْلَيَسع،  الَسَموأل،  مثل: 
الداِخلة عىل  أو  والذين...  والتي،  الذي،  نحو:  امُلصّدر هبا،  املوصول  االسم 
»املدينة«،  مثل:  األصل،  يف  له  هي  َمن  عىل  لغلبتها  املشهورة  األعالم  بعض 
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للشاعر  و)األعشى(  سيبويه،  لكتاب  و)الكتاب(    حممد  الرسول  ملدينة 
املشهور، فهي يف األصل مِلَن ال ُيبرص لياًل، و)ال( يف األعالم الثالثة األخرية 
الرسول، وهذا أعشى  ُزرُت مدينَة  فتقول:  التعجب،  أو  حُتذف عند اإلضافة 

قيس، وقرأُت يف كتاب سيبويه.

قسٌم تُكوُن زيادة )ال( فيه عارضة، قد توجد أو ال توجد، وهي نوعان:. 3

امُلقداد، أ.  احَلاِرث،  الرشيد،  مثل:  الصفة،  مَلُح  فيه  الزيادة  ِمَن  القصُد  نوٌع 
إىل  ُنِقَلت  فلاّم  احَلَدث،  تدل عىل معنى  أن تصري علاًم  قبل  الصباح، فهي 
العلمّية، ُأدِخَلْت عليها )ال( لَِلمح الِصَفة القديمة فيها، وُتشري إىل املعنى 

األصيّل.

ِمن ب.  خوفًا  الوزن  عىل  امُلحافظة  منه  القصد  الشعر،  يف  إاّل  يرد  ال  ونوع 
الكرس، نحو: 

ولقـــــد جنيُتك أكُمؤًا وَعساِقاًل     ولقد هَنيُتك َعن َبناِت األوَبِر)54(

فاضطر الشاعر إىل إدخال )ال( عىل )بنات أوبر(، وهي مجع »ابن أوبر« علم 
لنبات رديء الطعم حتى يستقيَم الوزن، ومُجِع عىل )بنات أوبر( كام مُجِع »ابن ُعرس« 
عىل »بنات ُعرس«، و«ابن آوى« عىل »بنات آوى«، وال ُيقال: بنو؛ ألّنه مجع مِلا ال 

َيعِقل. وكالداخلة عىل التمييز، نحو: 

رأيُتك ملّا أن عرفَت وُجوَهنا َصَدْدَت     وِطْبَت الَنفَس يـا قيُس عن عمِرو)55(

إدخال  إىل  اضطر  الشاعر  ولكن  منصوب،  متييز  فهي  َنْفًسا،  وِطْبَت  األصل: 
»أل« عليه، لِيستقيَم الوزن، وال ُتزاد يف النثر إاّل شذوًذا.)56(
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4. )ال( االستفهامّية

 التي أصلها )هل()57( بإبدال اهلاء ألًفا، تدُخُل عىل الفعل املايض، فُيقال: أل 
نجحت؟.. أي: هل نجحت؟ وهي قليلة االستعامل ونادرة.

َحْذُف )ال(:

حُتَذُف )ال( يف موضعني:

ِسالُح . 1 نحو:  اإلضافة حمضة،  وكانت  أصلّية،  تكن  مل  إذا  امُلضاف  َصدِر  ِمن  أ 
اإلضافة،  ُحِذَفت  ُثّم  له،  رشٌف  للجندي  الِسالُح  واألصل:  رَشُفه،  اجُلندي 

فُحِذَفت )ال( ِمَن امُلضاف إليه.

ب ِمَن امُلنادى، تقول: يا تلميُذ، وليس: يا التلميُذ)58(، وُيستثنى من ذلك اسم . 2
اجلاللة )اهلل()59(، وُيستثنى ِمَن امُلنادى اجُلملة امُلسّمى هبا، كام لو ُسِمَي إنسان 
»القائُد خالٌِد« فتقول يف ندائه: يا القائُد خالٌد. كام ُيستثنى اسم اجلنس امُلشّبه به، 

ااًل، عىل تقدير يا شبَه الَقَمِر مَجااًل. كقولنا: يا القمر مَجَ

 أّما إذا كانت اإلضافة غري حمضة؛ فال حُتَذف »ال«، وذلك يف مواِضع:

ُفو اجليل.. 1 إذا ُوِجَدْت )ال( يف امُلضاف وامُلضاف إليه مًعا، نحو: األدباُء ُهُم امُلثقِّ

هِبا، . 2 ُمعّرف  اسم  إىل  ُمضافًا  إليه  امُلضاف  وكان  امُلضاف،  )ال( يف  ُوِجَدت  إذا 
نحو: أصاِدٌق امُلناِهُض أعداِء اأُلمة؟

إذا كان امُلضاف ِصَفة ُمشتقة )اسم فاعل، اسم مفعول، ِصَفة ُمشّبهة(، ُمعَربة . 3
، قال عنرتة: باحلروف، نحو: أنتم الفاِعُلو َخرٍي، وأنُتام القائاِل َحقٍّ

الَشامِتَْي ِعْريِض ومَل أشتِْمُهمـــا     والناِذَرْيِن إذا مَلَ ْالَقُهام َدِمي)60(
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فتقول: . 4 »ال«،  إليه معمواًل هلا، وفيه  ُمشتّقة، وامُلضاف  ِصَفة  امُلضاف  إذا كان 
. الفاعل اخَلري، والقائل احلقَّ

إذا ُأريَد تعريف العدد امُلضاف إىل املعدود، دَخَلْت )ال( عىل امُلضاف إليه، قال . 5
ّمة: ذو الرُّ

ياُر البــــــالقُع؟)61(  وهل َيرِجُع التسليَم أو َيكِشُف العَمى     ثالُث األثايف والدِّ

إاّل  ُرتبتِِه،  يف  ويصري  إليه  امُلضاف  ِمن  التعريف  يكتسُب  امُلضاَف  أّن  واعلم 
امُلضاف إىل ضمري، فهو يف ُرتبة الَعَلم.

نداء ما فيه )ال(:

)أّي(  بلفظ  إليه  ل  ُتُوصِّ الفتاة،  أو  الرجل  مثل:  )ال(  فيه  اسم  نداء  ُأريَد  إذا 
للُمذّكر )وأّية( للمؤنث، ُمتصال هباء التنبيه بعد حرف النداء وقبل االسم املنادى، 

أو ُأيِتَ قبله باسم إشارة ُمناسب، أو هِباِم مًعا، نحو: قول أيب األسود:

ُه     هالَّ لِنفِسَك كان ذا التَّعليُم)62(  ُم َغرْيَ ُجُل امُلعلِّ ا الرَّ يـــــــــا أهيُّ

ذا الطالُب اعرْف نفَسك. ونحو: يا أيُتها الفتاُة متّسكي باألخالق. ونحو: يا أهيُّ
وقد حُتذف األداة، فتقول: أهّيا الرجل تقّدم. وُتعرب »أّي« ُمنادى مبنيًّا عىل الضم 
يف حمل نصب، واهلاء للتنبيه، واالسم امُلتصل فيه )ال( امُلراد نداؤه )الرجل، الفتاة، 
إْن  ا، وبدل  ُمشتقًّ إْن كان  ِصفة  ِقيَل:  بدل  أو  أّنه ِصفة،  دائاًِم، عىل  الطالب( مرفوع 
كاَن جاِمدًا، وُيستثنى من امُلعّرف بأل لفُظ اجَلاللة )اهلل(، فُينادى ِمن غري »أّي«، أو 
حذف، فُيقال: يا اهلل، واألكثر معه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم ُمشّددة، 
وإعرابه:  واملعّوض،  العوض  بني  جيمع  ال  إذ  اللهم،  يا  ُيقال:  وال  اللُهم،  فُيقال: 
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ُمنادى بحرف النداء املحذوف مبني عىل الضم، يف حمل نصب، وامليم ِعَوض عنه، 
وقد شّذ اجلمع بينهام كقول الشاعر:

إيّن إذا مـــــــــــا حَدٌث أملّا     أقول: يا الّلُهمَّ يا الّلُهام)63( 

يف  ورَد  القديمة،  احلضارات  يف  الشائَِعة  ِصيَغتِِه  عىل  الكالُم  تقّدم  وقد 
األوجاريتية: )إل # م(، )إ ل # ت(: إله، إهلة؛ العربية: )إل و # م(، )إل و # ي م(: 

اهلل، إله؛ اآلرامّية والرُسيانّية: )إل # ا(؛ السبئّية: )إل #(: إله.)64(

قافية الدراسة

هناك فرٌق بني التفسري العلمّي، والتفسري الفلكلورّي )اجلامهريّي(، فَمن َوَقَف 
بالرضورة،  الّسامّي عريّب  أّن  َعِلم  الواِحدة؛  اللغوّية  امُلشرتك يف األرسة  معنى  عىل 
يف  التعريفّية   )hal )כל  أّن  فتبنّي  اللغات،  مجيع  له  ختضع  قانون  اإلبدال  أّن  وعِلَم 
العربانّية هي عينها )أل( التعريفّية يف العربّية، ُأبِدَلت مهزهُتا هاًء.. وليس هذا بغريب؛ 
السكيت  ابن  يعقوب  أورد  ما  عىل  العربّية  اللهجات  يف  شائعة  اإلبدال  أمثلة  ألّن 
رمحه اهلل يف كتابِه اإلبدال... وذكرنا أّن )إل( ِمن حيث التأثيل )Etymology( لفٌظ 
ِديٌّ قديم، دالٌّ عىل اإلله ُسبحانه وقد َوَرَد ُكْسعًا )Suffix( أو بادئًة )prefix(، أو  تعبُّ
واسطًة Infix يف كثري من األلفاظ امُلقّدسة، كاملالئكة، ِمن نحو: جربائيل، وميكائيل، 

وإرسافيل... واألنبياء من نحو: إسامعيل )سميع اهلل(....

)آيٌل(،  )إِيُل(،  ِمنها:  ُصَوًرا،  ُسبحانه  َلفِظِه  ِمن   )#1205( الزبيدّي  وذكَر 
العربّية  فيه  مِمّا تشرتك  اهلاء يف آخر )إله( هو  أّن  )أْيَله(... وأثبتنا  )إْلياُء(،  )إِيِلياُء(، 
من  )ال(  أقسام  ذكرنا  ثم  أغلبها..  أو  امُلتجاورة،  القديمة  اللغات  وسائر  والعربّية 
الناحية الوظيفّية، وهي أربعة: التعريف، والوصل، والزيادة، واالستفهام.. ثم أتينا 
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عىل بيان العامل فيها عند إفادة التعريف، فتبنّيَ أهّنا كانت عند اخلليل حرفًا برّمته، 
ابن كيسان،  »أم«.. وعليه  و  »أو«  و  »أن«،  للقطع، كهمزة  أصلّية  فيها  اهلمزة  وأّن 
وصّحَحه ابن مالك، وذهب سيبويه إىل أّن الالم فيها هي املقصودة باحُلكم، فهي 

عنده الم املعرفة، واأللف زائدة للوصل.. أ.# 

ُتراثنا اللغوي القديم، أو ما ُيسمى يف العربّية بالدخيل. طه باقر، املجمع . 1 ُينظر: مقدمة ِمن 
 »supreme god« األعىل  اإلله  فكرة  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر   ..1980 العراقي،  العلمي 
El، ُمذّكرًا،  كانت موجودة يف الديانات القديمة، ويف كثري منها كان اسم اإلله األعىل هو: 
التأنيث  تاء  تأثري  يشبه  وتأثريها  الكلمة،  هناية  oah يف  أو   oh أو   ah بزيادة:  العربيون  أّنثها 
يف العربية. فإذا أضيفت oah إىل El تصبح Eloah مؤنثة، وقد وردت كذا يف التوراة كثريًا، 
و ُتقرأ أيضًا: إياله.. ويبدو أن اليهود يف أزمنة الحقة مل يتقبلوا وجود اإلله مؤّنثًا يف كتاهبم 
الرتكيبية..  البنائّية  الناحية  من  واضحًا  تأنيثًا  مؤنث  أّنه  مع  ُمذّكرًا،  معه  فتعاطوا  املقدس، 
shad وتعني: الثدي. فإذا أردت  وفاهتم أن إيل املؤّنث قد ورد يف التوراة بلفظ آخر، هو: 
 .shaddai العربية  يف  وكذا  النسبة،  عىل  ثدّي،  تقول:  فإّنك  العربّية  يف  ثدي  له  ما  وصف 
.Elaoh Elshaddai أي: إيل ذو األثداء، أو »إيل املؤنث«  التوراة كثريًا بلفظ  El يف   إذ ورد 
فإن Eloah العربية يمكن أن تأخذ شكلني خُمتلفني يف العربية. أحدمها عن طريق فهم االسم 
بلغته األصلّية، إذ ورَد فيها بلفظ »إيله« وهو نفسه يف العربّية. إذ ألفوه العرب بلفظ »الالت 
املؤنثة كام يف العربّية. وأّما الطريقة األخرى؛ فتتحّقق باحلفاظ عىل لفظه األصيل كام يف اللغة 
كيف  لتفهم  لفظًا،  هنايته  عىل  املتوقف  »إيله«  من  )صوتيًا(  قريب  »إياله«مؤّنث  فإّن  األم، 
حتولت الكلمة مع الزمن إىل »إاله«، والشاِهد عىل ذلك غياب األلف من رسمها، إذ ُترَسم 
بالطريقة  فتتقاسُمه  الساميات؛  بقية  وأّما  العرب،.  ذّكره  اليهود  ذّكره  فكام  »إيله«   = »إله« 

نفسها عىل نحو عجيب. 
الواقع اللغوي العريب القديم وموقع العربية فيه، ُمراجعة وتقديم: د. عبد اجلبار ناجي، بيت . 2

احلكمة بغداد، ُينظر: الفصل األول، دراسة يف تأصيل العربّية، للباحث التونيس حممد خمتار 
العرباوي، 2006، ص20. 

العلمية، . 3 الكتب  دار  الصفار،  أسامة  للدكتور  العاملّية(  واأللفاظ  والدخيل  )املعّرب  ُينظر: 
2012م، لفظ اجلاللة يف القسم الثاين من الكتاب، وُينظر: تاج العروس من جواهر القاموس 
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املصادر واملراجع
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